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Szkolenia
Stosunki międzyludzkie 
w miejscu pracy

Na zamówienie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Soli-
darność” w Hucie Miedzi „Głogów” O/KGHM Polska Miedź 
S.A., we współpracy z Działem Szkoleń Komisji Krajowej, 
w dniach 11 – 12 kwietnia br., zorganizowano szkolenie 
Stosunki międzyludzkie w miejscu pracy, którego celem by-
ła analiza różnych zjawisk społecznych związanych z miej-
scem pracy ze wskazaniem zgodnych z prawem działań 
mających na celu wyeliminowanie zachowań negatywnych. 
W zajęciach, oprócz przedstawicieli Organizacji w Hucie 
Miedzi „Głogów”, uczestniczyli członkowie Związku z: Urzę-
du Miejskiego w Głogowie i oświaty głogowskiej. Szkolenie 
przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń KK.

Klub SIP – praca na wysokości
20 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie członków Klu-

bu SIP, podczas którego Jan Buczkowski, inspektor pracy, 
kierownik Oddziału w Legnicy Okręgowej Inspekcji Pracy we 
Wrocławiu przedstawił zagrożenia związane z pracami na wy-
sokości oraz dane statystyczne dotyczące wypadkowości 
w Polsce i Regionie Zagłębie Miedziowe  w latach 2014 – 
2015.  Wojciech Zawadzki – Regionalny Koordynator ds. 
BHP omówił bieżące sprawy związane ze spotkaniami Klubu 
oraz przekazał aktualności dotyczące działalności społecznej 
inspekcji pracy. W spotkaniu uczestniczyło 20 społecznych 
inspektorów pracy reprezentujących następujące firmy:  Ino-
va Sp. z o. o. w Lubinie, Urząd Skarbowy w Lubinie,  Volkswa-
gen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Miejskie Przed-
siębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Legnicy, Przedsię-
biorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Regionalne 
Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Sanden Manufactu-
ring Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Sp. z o. o. w Po-
lkowicach, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy, 
Zakłady Górnicze „Rudna”, Zakłady Górnicze „Lubin” i Zakła-
dy Wzbogacania Rud –  o/KGHM Polska Miedź SA. Następne 
spotkanie odbędzie się 22 czerwca.

Szkolenie na temat rozwoju 
NSZZ „Solidarność”

26 kwietnia br. w siedzibie Regionu w Legnicy miało 
miejsce Szkolenie na temat rozwoju NSZZ „Solidarność”. 
Podczas zajęć rozmawiano o kondycji NSZZ „Solidarność”, 
omówiono niektóre przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego 
i powszechnego oraz zaproponowano strategię pozyskiwa-
nia nowych członków.  Uczestnikami szkolenia byli przed-
stawiciele organizacji z następujących firm: Volkswagen 
Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Legnicka Bibliote-
ka Publiczna, Zakłady Wzbogacania Rud O/KGHM Polska 
Miedź S.A. w Polkowicach, Tauron Legnica, KGHM Metra-
co S.A. w Legnicy i oświaty lubińskiej. Zajęcia przeprowa-
dziła Ewa Kosiorowska.

23 maja z inicjatywy Regionu Zagłębie Miedziowe 
odbyło się spotkanie członków Zarządu Regionu 
z senator Dorotą Czudowską i posłami Krzysztofem 
Kubowem i Wojciechem Zubowskim. Rozmawiano 
o  obniżeniu podatku od kopalin, który wyniszcza 
KGHM, sytuacji w spółkach zależnych od KGHM, 
oczekiwaniach członków Zarządu co do zmian 
w ustawach: emerytalnej i związkowej.

12+ za godzinę 
od nowego roku

Planowany termin wejścia w życie stawki go-
dzinowej 12 złotych to 1 stycznia 2017 r. – podała 
minister rodziny pracy i polityki społecznej Elż-
bieta Rafalska.

Szefowa resortu pracy przypomniała, że stawka 
godzinowa miała wejść w życie na koniec pierwsze-
go kwartału, potem przesunięto ten termin na wrze-
sień br. teraz przyjmuje się termin 1 stycznia roku 
przyszłego. Jest to związane z historycznym, cen-
nym kompromisem, jaki w tej kwestii udało się uzy-
skać w Radzie Dialogu Społecznego.

Partnerzy społeczni: związki zawodowe i praco-
dawcy uzgodnili wówczas, że stawka godzinowa 
przy umowach zlecenia oraz świadczeniu usług 
wejdzie w życie od nowego roku. Będzie to 12 zło-
tych za godzinę powiększone o procent związany 
z waloryzacją minimalnego wynagrodzenia na rok 
2017. To zaś będzie jeszcze negocjowane w ramach 
Rady Dialogu Społecznego w maju. Jednocześnie 
partnerzy społeczni zgodzili się, że do podstawy 
minimalnego wynagrodzenia nie będzie wliczane 
wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, co może 
stanowić nawet 30 proc. płacy pracownika.

To porozumienie jest niewątpliwie szczególnym 
sukcesem Rady Dialogu Społecznego, a wypraco-
wane zostało w zespole problemowym RDS ds. bu-
dżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych kiero-
wanym przez członka Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Henryka Nakoniecznego.

Anna Grabowska KK NSZZ „S”

Rząd proponuje: minimalne 
wynagrodzenie w przyszłym roku 
- 2000 złotych

Rząd przyjął wczoraj propozycję wysokości mini-
malnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na pozio-
mie 2 tys. zł. To wyższa kwota, niż proponowało Mini-
sterstwo Rodziny, Pracu i Polityki Społecznej.

Decyzja ws. minimalnego wynagrodzenia jest decy-
zją całego rządu. - Kierując się odpowiedzialnością za 
budżet państwa, sytuację finansów i za los polskich 
obywateli, myśląc o godności polskich obywateli, rząd 
zdecydował, że w przyszłym roku minimalne wynagro-
dzenie będzie wynosić 2 tys. zł - powiedziała szefowa 
rządu Beata Szydło.  

Teraz propozycje rządu zostaną przedstawione Ra-
dzie Dialogu Społecznego do uzgodnień na jej forum ze 
związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

Spór zbiorowy w Sanden w Polkowicach
Negocjacje płacowe w firmie 

trwają od 13 maja 2016 roku. Od-
było się sześć spotkań, na któ-
rych związkowcy i pracodawca 
nie doszli do porozumienia. Soli-
darność oczekuje podwyżek na 
grupach zaszeregowania dla 
wszystkich pracowników. Pra-
codawca nie zgadza się głównie 
na podwyżki dla pracowników 
z najniższej grupy.

7 czerwca Komisja Zakłado-
wa NSZZ „Solidarność” w San-
den Manufacturing Poland Sp. 
z o.o. w Polkowicach wszczęła 
spór zbiorowy z pracodawcą.

Solidarność w piśmie do Pre-
zesa Zarządu zażądała podnie-
sienie w tabeli zaszeregowania 
stawki X o kwotę 100 złotych 
brutto (od której jest naliczana 
premia półroczna), gwarantowa-
ną podwyżkę na grupach zasze-
regowania dla wszystkich pra-
cowników B1 – 70zł, B2 – 100zł, C 
– 130 zł, D – 160 zł, Podniesienie 
stałego elementu premii OEE z 70 
zł do 100 zł brutto, podniesienie 
o 2,5% podstawowego odpisu na 
ZFŚS na każdego pracownika, 
dofinansowanie karty mulitsport 
przez pracodawcę.

Jeżeli nie dojdzie do porozu-
mienia w ciągu siedmiu dni 
Komisja Zakładowa podejmie 
działania wynikające z upraw-
nień związków zawodowych 
o rozwiązywaniu sporów zbio-

rowych do ogłoszenia strajku 
włącznie – mówi Lidia Fecko 
Skierko przewodnicząca KZ 
NSZZ „Solidarność” w Sanden 
Manufacturing Poland Sp. 
z o.o. w Polkowicach.

Spotkanie 
z parlamentarzystami 
Prawa i Sprawiedliwości
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Ornat Regionu Zagłębie Miedziowe

Andrzej Duda dzięko-
wał działaczom opo-
zycji za przybycie do 

Pałacu Prezydenckiego, „aby 
odebrać to skromne podzię-
kowanie od Rzeczypospoli-
tej” za swoją działalność. Jak 
dodał, „przede wszystkim za 
tę działalność w latach 70., 
80., ale także często i później-
szych”

– Niedawno był 4 czerwca, 
można powiedzieć dwie 
rocznice. Z jednej strony 27. 
rocznica 4 czerwca 1989 r. 
Ale z drugiej strony także 
i rocznica tamtej nocy z 4 na 5 
czerwca 1992 r. kiedy dla 
wielu z państwa, dla wielu 
z nas, także dla mnie jakaś 
część wielkiego marzenia 
o silnej, szybko silnej, w pełni 
wolnej, w pełni naszej Polsce 
trochę się załamała” – zazna-
czył prezydent.

Jak podkreślił 4 czerwca 
1989 r. nie był zwycięstwem 
elit, ale był wielkim zwycię-
stwem Solidarności. – Był 
wielkim zwycięstwem także 
i naszego Ojca Świętego Jana 
Pawła II. To on w 1979 r. 
przybył do Polski i tutaj 
w Warszawie stojąc pod 
krzyżem, patrząc na setki ty-
sięcy zgromadzonych roda-
ków, w kraju, w którym nie 
było wolności powiedział: 
„Niech zstąpi Duch Twój 

i odnowi oblicze ziemi, tej 
ziemi” – przypomniał.

– I bardzo wielu ludzi ode-
brało to nie jako wezwanie 
do Pana Boga, tylko jako we-
zwanie do nich i tak powsta-
ła Solidarność. Największy 
ruch społeczny, jaki w ogóle 
pows ta ł  k i edyko lwiek 
i gdziekolwiek. Który razem 
pragnął wolności, zwykłego 
szacunku do człowieka, do 
pracownika, do robotnika, 
ale który przede wszystkim 
w założeniu miał równość 
i szacunek – zaznaczył pre-
zydent.  – I ten ruch zwycię-
żył. Zwyciężyli ludzie czy-
stego serca, zwyciężyli lu-
dzie, którzy po prostu chcieli 
wolności. Zwykli ludzie – 
podkreślił.

– Co potem z tym zrobiono 
to zupełnie inna sprawa. Ale 
wtedy było to wielkie zwy-
cięstwo po prostu zwykłych 
ludzi, którzy spontanicznie 
szli nie tylko do wyborów. 
Którzy przy urnach wybor-
czych odrzucili listę krajową, 
listę komunistycznych dzia-
łaczy, którzy powiedzieli 
wtedy „nie”, bo nie chcieli 
wpuścić ich do Sejmu – po-
wiedział Andrzej Duda.

– Nie chcieli wpuścić ich 
do nowo utworzonego Sena-
tu, do którego zresztą wybo-
ry były wolne w przeciwień-

stwie do tych sejmowych, 
które wolnymi wyborami 
w pełni nie były. To było ich 
wielkie zwycięstwo – pod-
kreślił.

Prezydent zaznaczył rów-
nież, że to zwycięstwo roz-
poczęło obalanie systemu 
k o m u n i s t y c z n e g o  w e 
wszystkich krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej. – To 
Solidarność spowodowała 
wielką zmianę na mapie 

geopolitycznej Europy (…) 
i za przykładem ludzi Soli-
darności wiele kolejnych na-
rodów zdołało jarzmo ko-
munistyczne odrzucić – za-
akcentował.

Andrzej Duda podzięko-
wał też odznaczonym za 
działalność w tamtych la-
tach. – Ale dziękuję państwu 
także za tę cichą działalność, 
skromną działalność, ale cały 
czas dla ludzi, którą przez 

wszystkie te lata po 1989 r. 
prowadziliście – podkreślił. – 
Dziękuję za niezłomność 
w tym zakresie, dziękuję za 
głoszenie prawdy bez stra-
chu i bez obawy, często mi-
mo procesów sądowych. (…) 
Dziękuję, że macie państwo 
cały czas solidarność w ser-
cu, w tym najbardziej pra-
wym i prawdziwym tego 
słowa znaczeniu – mówił 
prezydent.

– Jeszcze raz dziękuję za te 
wszystkie lata pracy dla Rze-
czypospolitej i dla rodaków, 
za wszystko co państwo czy-
niliście i czynicie. Tym, któ-
rzy czują w sobie siłę skła-
dam na ręce prośbę o jeszcze 
więcej działalności dla Polski 
– dodał.

(PAP) (fot. Grzegorz Jakubowski
/ KPRP)

Ksiądz Zbigniew Dołhań odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski

Na zlecenie Zarządu Regionu Sio-
stry Karmelitanki Bose z Gniezna 
wykonały ornat z wizerunkami św. 
Jana Pawła II  i bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki oraz logo Regionu Zagłębie 
Miedziowe.

W ornacie będą celebrowane msze 
święte odprawiane podczas  uroczy-
stości religijno-patriotycznych Re-
gionu.

Szaty liturgiczne zostały poświęco-
ne 5 czerwca podczas II Pielgrzymki 
NSZZ „Solidarność” do Krzeszowa.

Ponad 30 zasłużonych działaczy opozycji demokratycznej odznaczył w środę Orderami Odrodzenia Polski prezydent Andrzej 
Duda. Wśród odznaczonych znaleźli  się m.in. Krzysztof Wyszkowski, który otrzymał Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski 
oraz Ksiądz Zbigniew Dołhań, zasłużony dla NSZZ „Solidarność”, związany z Regionem Zagłębie Miedziowe –  odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jak podkreślił 4 czerwca 
1989 r. nie był zwycięstwem 
elit, ale był wielkim zwycię-
stwem Solidarności. – Był 
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W krzeszowskim sanktuarium modlili się 
przedstawiciele organizacji NSZZ „Soli-
darność” z: LPWiK,  ZGM, MPK, Rilety, 

KGHM Zanam, PKP Cargo, TUW Cuprum w Lubi-
nie, Huty Miedzi Legnica, Inprodus w Jaworze, 
SML-W w Jaworze, ZGM w Głogowie, ZG Rudna, 
ZG Lubin, Energetyki Lubin, Kuźnia Jawor, WPEC 
w Legnicy S.A., ZGK Ścinawa, organizacji oświato-
wych z Legnicy, Głogowa, Złotoryi i Jawora.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe 
NSZZ „Solidarność”: Regionu Zagłębie Miedziowe 
i Jeleniogórskiego oraz ZG Rudna, ZG Lubin, Huty 
Miedzi Legnica – oddziałów KGHM Polska Miedź 
S.A., Zanam-u, Energetyki, PeBeKi, oddziałów Re-
gionu w Głogowie i Jaworze, a także Organizacji 
Emerytów i Rencistów Regionu Jeleniogórskiego,  
Terenowej Organizacji z Bolesławca, Kopalni Tho-
rez i Viktoria w Wałbrzychu, PRG w Wałbrzychu, 
Leśników Dolnego Śląska oraz Emerytów i Renci-
stów.

Mszę koncelebrował ksiądz Marian Kopko. Przed 
mszą poświęcono ornat Regionu.

Atrakcją festynu, który miał miejsce po mszy, by-
ła loteria fantowa, w której wygraną był wyjazd na 
pielgrzymkę na Bukowinę Rumuńską i Ukraińską.

II Pielgrzymka 
Solidarności 
do Krzeszowa

Ponad 350 związkowców 
z rodzinami z całego Regionu 
Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” przybyło 
w niedzielę do Krzeszowa 
w ramach II Pielgrzymki 
„Solidarności”. W pielgrzymce 
wzięli również udział członkowie 
z Regionu Jeleniogórskiego 
i Dolny Śląsk.
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Obraz 
Matki 
Bożej 
Łaskawej

Obraz Matko Bożej Ła-
skawej - Królwej Sude-
tów znajduje się w Krze-
szowie od XIII w. Umiesz-
czony jest w głownym oł-
tarzu kościoła Wniebo-
wzięcia NMP . Zaginął 
w czasie wojen husyckich 
w wieku XV, został jed-
nak odnaleziony w poł. 
XVII w. i wówczas z wiel-
ką siłą odrodził się jego 
kult.

Krzeszowka ikona nale-
ży prawdopodobnie do 
grupy najstarszych obra-
zów maryjnych w Euro-
pie. Jest prowieniencji bi-
zantyjskiej. Wedle legendy 
ikona Matki Bożej Łaska-
wej przeniesiona zostala 
do Krzeszowa z Rimini.

Wizerunek Maryi na-
malowany jest na desce 

o rozmaiarch 60 x 37 cen-
tymetrów. Maryja-, w pur-
purowym maforinie i zie-
lonej sukni, na prawej ręce 
trzyma Jezusa okrytego 
zieloną szatką, spod której 
widac bose stóki. Jezus 
podnosi prawą rączkę do 
góry w geście błogosła-
wieństwa, w lewej trzyma 
zwinięty w rulon pergain.

Ani twórca, ani dokład-
na data powstania obrazu 
nie są znane.

W 1997 r. papież Jan Pa-
wel II dokonał koronacji 
tego słynnego wizerunku.
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Volkswagen ambasadorem 
Life Festiwal Oświęcim

1 1  m a j a  w  s i e d z i b i e 
Volkswagena list intencyj-
ny o współpracy podpisali: 
p rezes  VW MP Ra iner 
Schoske, dyrektorzy, prze-
wodniczący Organizacji 
Związkowej NSZZ Solidar-
ność w Volkswagen Motor 
Po l ska  w Po lkowicach 
Włodzimierz Broda oraz 
Darek Maciborek, pomy-

słodawca i dyrektor Life 
Festival Oświęcim.

To początek współpracy, 
w ramach której członkowie 
grupy RESPEKT działającej 
w VW MP włączą się w two-
rzenie jednego z najważniej-
szych wydarzeń muzycz-
nych w tej części Europy – fe-
stiwalu promującego ideę to-
lerancji oraz walki z rasi-

zmem i antysemityzmem. 
Będą oni pomagali przy or-
ganizacji i obsłudze LFO 
w ramach wolontariatu pra-
cowniczego.

Pracownicy Volkswagen 
Motor Polska od lat pomaga-
ją w utrzymaniu Miejsca Pa-
mięci na terenie byłego obo-
zu Auschwitz-Birkenau.

źródło: http://lifefestival.pl/

Za d a n i e m 
uczes tn ików 
projektu było 

odnalezienie postaci, 
która za działalność, 
p o s t a w ę  i  w a l k ę 
o wyznawane warto-
ści została przez totali-
tarny reżim pozba-
wiona życia. Oraz, 
której szczątki pocho-
wano a właściwie 
ukryto w nieznanym 
miejscu i która zasłu-
guje na zapisanie 
w zbiorowej pamięci. 
Na finał do Wrocła-

wia przyjechało ponad 60 
grup projektowych z całej 
Polski. Byli to studenci, 
uczniowie szkół ponadgim-
nazja lnych,  gimnazjów 
i szkół podstawowych.

Uczestnicy projektu przed-
stawili zarówno postacie bo-
haterów znanych, takich ja 
Rotmistrz Witold Pilecki czy 
Inka ale również lokalnych 
bohaterów często zapomnia-
nych. Uczniowie Gimnazjum 
nr 1 w Głogowie przedstawi-
li biogram Jana Stefki pseu-
donim „Mściciel”, żołnierza 
Narodowych Sił Zbrojnych 

i  zastępcy majora 
„Ognia”. Jan Stefko 
został zamordowany 
jesienią 1946 roku 
przez agentkę Służby 
B e z p i e c z e ń s t w a . 
Obecnie w Głogowie 
mieszka wnuk Jana 
Stefki, prawnuczka 
jest uczennicą naszego 
gimnazjum. Partnerem pro-
jektu jest Region Zagłębie 
Miedziowe NSZZ „Solidar-
ność”.

Reprezentanci grup pro-
jektowych podczas finału we 
Wrocławiu oddali cześć po-

mordowanym zapalając zni-
cze pod Pomnikiem Ofiar 
Terroru Komunistycznego.

Wśród gości finału VII edy-
cji projektu byli między inny-
mi prezes Światowej Organi-
zacji Żołnierzy Armii Krajowej 
oddział Wrocław pan Ryszard 
Filipowicz, oraz niezłomny 
poszukiwacz miejsc ukrycia 
szczątków ofiar totalitaryzmu 
komunistycznego profesor 
Krzysztof Szwagrzyk.

Każdy zespół projektowy 
otrzymał pamiątkowy „ka-

mień pamięci”, który symboli-
zuje pamięć nas wszystkich 
o poległym bohaterze. IPN 
przyznał również „kamień pa-
mięci” Regionowi Zagłębie 
Miedziowe NSZZ „Solidar-
ność” za partnerstwo w projek-

cie i zaangażowanie we wspie-
raniu patriotycznych przedsię-
wzięć podejmowanych przez 
młodzież Gimnazjum nr 1 
w Głogowie w obecnej i po-
przedniej edycji projektu.

Osoby biorące udział 
w projekcie podkreślały, że 
ich praca to nie tylko odkry-
wanie historii często niezna-
nej i zapomnianej, lecz to 
również spłacanie długu wo-
bec tych, którzy ginęli za 
wolną Polskę. Mottem jednej 
z prac projektowych było 

„Polska się jeszcze o was 
upomni”.   To właśnie się 
wydarzyło 20 maja 2016 roku 
we Wrocławiu.

Jolanta Peciak nauczycielka 
historii w Gimnazjum nr 1 

w Głogowie.

Gimnazjaliści z Głogowa 
uczestnikami projektu 
Kamienie Pamięci

20 maja we Wrocławiu 
odbył się finał VII 
edycji projektu IPN 
„Kamienie Pamięci”, 
tegoroczna edycja 
projektu nosiła tytuł …
za to, że byli 
Polakami… mottem 
łaciński cytat „Cum 
tacent, clamant”
– Milcząc wołają.

Z
odnalezienie postaci, 
która za działalność, 
p o s t a w ę  i  w a l k ę 
o wyznawane warto-
ści została przez totali-
tarny reżim pozba-
wiona życia. Oraz, 
której szczątki pocho-
wano a właściwie 
ukryto w nieznanym 
miejscu i która zasłu-
guje na zapisanie 
w zbiorowej pamięci. 
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Jeszcze kilka lat temu gło-
śno mówiło się, że Huta 
Miedzi Legnica zostanie 

przeznaczona do likwidacji. 
Inny scenariusz zakładał 
zakończenie w niej produkcji 
miedzi i  pozostawienie 
w niej wyłącznie linii do 
przetwarzania złomu. Wią-
zać się to miało z bolesnymi 
cięciami w zatrudnieniu.

 – Przetrwaliśmy te trudne 
dni. Czarne chmury nad na-
szym zakładem to już prze-
szłość. Dziś nasza 63-letnia 
staruszka jest w bardzo do-
brej kondycji – mówił na po-
niedziałkowej akademii dy-
rektor Michał Topolnicki na-
wiązując do rekordowych 
wyników za ub. rok.

W 2015 roku legnicka huta 
wyprodukowała m. in. 111 
tys. ton miedzi katodowej 
i 29 tys. ton ołowiu rafinowa-
nego.

– Poczynione w ostatnich 
latach inwestycje okazały się 
s trzałem w dzies iątkę . 
A przed nami kolejne. Są 
więc ciekawe perspektywy – 
mówił dyrektor Topolnicki, 

który po raz pierwszy Dzień 
Hutnika świętował w roli 
dyrektora. Przypomnijmy, 
że został nim przed miesią-
cem.

Na akademii pojawił się 
prezes KGHM Polska Miedź 
Krzysztof Skóra. Byli też inni 
oficjele z władz miedziowe-
go koncernu i powiązanych 
z nim spółek. Tradycyjnie 
nie zabrakło polityków i sa-
morządowców. Zauważyli-
śmy m. in. posłankę Ewę 
Szymańską, prezydenta Le-
gnicy Tadeusza Krzakow-
skiego, członka zarządu po-
wiatu legnickiego Kazimie-
rza Burtnego i wójta Kroto-
szyc Beatę Castanedę-Trujil-
lo.

Jak co roku zasłużeni pra-
cownicy huty otrzymali oko-
licznościowe medale. 

Huta Miedzi Legnica to je-
den z największych praco-
dawców w naszym mieście. 
Zatrudnia dziś prawie 900 
osób. Zakład przechodzi re-
strukturyzację. Jeszcze osiem 
lat temu był pod kreską. Dziś 
jest na dużym plusie.

Legniccy hutnicy mają 
powody do świętowania
Czarne chmury nad naszym zakładem to już przeszłość – mówił dyrektor Huty Miedzi Legnica 
Michał Topolnicki na dorocznej akademii z okazji Dnia Hutnika.

Wydaje: Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”, 59-220 Legnica, ul. Fryderyka Skarbka 9, tel. (076) 72-10-878, 72-10-888, 72-10-898, 
e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl, Redaguje zespó³. Zdjêcia: Wojciech Obremski, 

Jubileuszowe 
obchody 
Dnia Hutnika 
w Głogowie

Huta Miedzi „Głogów” 
producent najwyższej ja-
kości miedzi katodowej, 
srebra, złota i koncentratu 
platynowców, w 2016 ro-
ku obchodzi jubileusz 
45-lecia.

6 maja  w Mie jskim 
Ośrodku Kultury w Gło-
gowie odbyła się Central-
na Akademia KGHM Pol-
ska Miedź S.A. z okazji ju-
bileuszu. Podczas akade-
mii odznaczono zasłużo-
nych dla KGHM pracow-
ników. Szczególnie cieszy 
fakt, iż wśród odznaczo-
nych są nasze koleżanki 
i koledzy – członkowie 
NSZZ „Solidarność”. Po 
Akademii odbyły się: 
Comber Babski i Karczma 
Piwna, na których przy 
stołach biesiadnych ba-
wiono się świetnie.

8 maja 2016 r. w Gło-
gowskiej Kolegiacie od-
prawiono Mszę św. zamó-
wioną  przez Zarząd 
KGHM Polska Miedź S.A. 
w intencji hutników.

Festyn integracyjny Solidarności HM Legnica
Ponad 100 osób 

przybyło na festyn 
integracyjny  zorganizowany 

przez Komisję Zakładową NSZZ 
„Solidarność” w Hucie Miedzi Legnica. 

Hotel Milenium przygotował dla 
związkowców znakomite warunki do 

biesiadowania. Nad wszystkim 
panował przewodniczący KZ NSZZ 

„Solidarności” Mieczysław 
Krzywy.
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Nagroda za największą złowio-
ną rybę przypadła Grzegorzo-
wi Hanuli z PBK „PeBeKa” 

S.A. w Lubinie, a za najmniejszą rybę – 
Jerzemu Grelukowi z MPK Sp. z o. o. 
w Legnicy. Nagrody i puchary, w imie-
niu Zarządu Regionu Zagłębie Mie-
dziowe NSZZ „Solidarność”, wręczył 
jego przewodniczący Bogdan Orłowski.

W zawodach wzięło udział 15 drużyn 
z organizacji zrzeszonych w Regionie 
z następujących firm: MPK Sp. z o. o. 

w Legnicy, Winkelmann Sp. z o. o. w Le-
gnicy, WPEC w Legnicy S.A., PBK „PeBe-
Ka” S.A. w Lubinie, Härter Technika Wy-
tłaczania Sp. z o. o. Sp. K. w Legnicy, PKP 
CARGO S.A. DZS Oddział Legnica, 
KGHM Zanam Sp. z o.o. w Polkowicach, 
Faurecia Legnica S.A. w Legnicy, MPWiK 
Sp. z o. o. w Lubinie, ZG „Rudna” i ZG 
„Lubin” O/KGHM Polska Miedź S.A., 
Energetyka Sp. z o. o. w Lubinie, Volks-
wagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polko-
wicach i Nadleśnictwo Legnica.

Po zawodach wszyscy zawodnicy zo-
stali zaproszeni na skromny posiłek 
i kufelek piwa.

Drugi raz z rzędu wzorowo zawody 
zorganizowała Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” z PBK „PeBeKa” 
S.A. w Lubinie, której należą się serdecz-
ne podziękowania. Przewodniczący 
Zarządu Regionu zaprosił wszystkich 
uczestników  na zawody w przyszłym 
roku.

VI Zawody 
Wędkarskie 
o Puchar 
Zarządu 
Regionu

4 czerwca na stawach „Dzikowiec” w Dębnie odbyły się VI Zawody 
Wędkarskie o Puchar Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność”. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna reprezentująca 
Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” w Härter Technika Wytłaczania 
Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy, drugie – reprezentująca Organizację 
Zakładową NSZZ „Solidarność” w WPEC w Legnicy S.A. Na trzecim 
uplasowała się drużyna z Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność” 
w Zakładach Górniczych „Rudna” O/KGHM Polska Miedź S.A.


